
 

 
 
 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2015 

 

   Política e Gestão da Saúde Pública para o Ministério Público 
                      CURSO DE AP ER FEIÇOAMENTO  NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

                    EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS 
 

                      RETIFICAÇÃO – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria 

com a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde (SEGEP) torna pública, por 

meio deste instrumento de divulgação, a RETIFICAÇÃO do edital: “09/2015 - Edital para Seleção de Alunos” 

publicado no portal EAD www.ead.fiocruz.br/editais em 04 de setembro de 2015,  PRORROGANDO O 

PRAZO DAS INSCRIÇÕES para o processo de seleção de ALUNOS do Curso de Aperfeiçoamento em Política 

e Gestão da Saúde Pública para o Ministério Público, na modalidade a distância.  

 

A Comissão de Seleção, no uso das suas atribuições, e, verificando a necessidade, a conveniência e 

a oportunidade, resolve promover as seguintes retificações:  

 

 
1) No subitem 6.1 do item 6 “ PERÍODO DE INSCRIÇÕES”,  onde se lê: 
 

6.1  O período das inscrições é de 04  a 25 de setembro de 2015.  
 
Leia-se: 
6.1  O período das inscrições é de 04  de setembro a  02 de outubro de 2015.  

 
 

 

2) Consequentemente,  o subitem 10.2 do item 10 “RESULTADO DA SELEÇÃO” deste edital também 

foi alterado. Onde se lê: 

 

10.2 O cronograma da seleção e da divulgação do resultado é:  

DISCRIMINAÇÃO:                                               DATAS: 

Inscrição dos alunos                             04/09/2015 a 25/09/2015  

Banca de seleção dos alunos               07/10/2015 a 09/10/2015  

Publicação do resultado                       09/10/2015 

 

http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital2279v3.pdf
http://www.ead.fiocruz.br/editais


 

 

Leia-se: 

10.2 O cronograma da seleção e da divulgação do resultado é:  

DISCRIMINAÇÃO:                                                 DATAS: 

Inscrição dos alunos                                04/09/2015 a 02/10/2015  

Banca de seleção dos alunos                 07/10/2015 a 09/10/2015  

Publicação do resultado                         09/10/2015 

 

 

Sendo assim, fica prorrogada a data de inscrição on-line e de envio da documentação comprobatória 

para até 02 de outubro de 2015, sendo esta a data final para postagem da documentação.  

 

 

 

INFORMAÇÕES: 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico pseletivo@ead.fiocruz.br, Unidade 

de Processos Seletivos e Editais da Coordenação de Educação a Distância da ENSP/Fiocruz. 

 

                                                                                                                                            A Coordenação do Curso 

 

mailto:pseletivo@ead.fiocruz.br

